
Kleine Vlootraad 
7 november 2015, Wageningen 



Agenda 

1. Welkom en opening 

2. Gedachtenis aan Paul Sorgedrager 

3. Mededelingen 

4. Verslag KVR voorjaar 2015 

5. Rondje langs de velden (admiraliteiten & evenementen) 

6. Register Holland 

7. WaterScouting3.0 

8. Nawaka2018 

9. Landelijke planning 

10. Workshop Fondsenwerving & Sponsoring 

 

 

 



Paul Sorgedrager  19-12-1953     -      29-5-2015 





Mededelingen 



Verslag KVR voorjaar 2015 



Rondje langs de velden  (admiraliteiten & evenementen) 



Landelijke Scouting 
Zeilwedstrijden 

Chris Seggelink 

Elsbeth Huijbens 

 



N.a.v. vorige kleine vlootraad 

 

• Meer aandacht gegeven aan 
• Leeftijdsindeling 

• Afvaardiging aantal vletten bij per admiraliteit (3 – 5 per klasse) 

• CWO blijft aandachtspunt 

• Terugkoppeling wildcards 
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Wildcards: 3 aanmeldingen, 2 geselecteerd, 1 gekomen 

 



Facebook  

 

444 vind ik leuks 

 

 

 

 

 

Einduitslag 
Bereikte  

personen 
Klikken op 

bericht gedeeld 
2013 124 0 
2014 1.408 573 1 
2015 7.711 1.300 14 



 
 

LSZW 2016 
24 en 25  
september  



 

 Voorstel kosten certificering wachtschepen 

Scouting  



Uitgangspunten:  

 

-Vast bedrag, geen verrassingen wat certificering kosten betreft;  

-Gespreide betaling;  

-Voor 2018 gehele vloot voorzien van een CBB certificaat 
(pleziervaartuig)  

-Certificaat verlengen elke 7 jaar.  



Werkzaamheden inclusief:  

 

-Casco keuring  

-Veiligheidsinspectie  

-Nacontrole indien nodig  

-Certificaat afgifte / wijziging  

-Tussentijdse certificaat wijziging inzake gaskeuring  

-Reiskosten  



Voorstel:  

-Betaling volgens abonnementsvorm, maandelijks € 12,75 incl. 21% 
BTW  

-Bij aangaan abonnement en certificering binnen 7 jaar zal er 
evenredig worden bijbetaald.  

-Bij beëindigen abonnement wordt de gespaarde inleg terugbetaald 
onder aftrek van 10% administratiekosten.  

-Indien verzekerd bij bijvoorbeeld EOC of Noord Nederland zullen de 
kosten van de casco keuring door de verzekeraar worden betaald 
aan Register Holland. Het maandbedrag (abonnement) zal hierdoor 
worden verlaagd. Mogelijk tot 50%. Hierover zijn wij nog in 
onderhandeling.  

-Om bovenstaand voorstel uit te voeren denken wij aan een 
minimale deelname van 30 schepen.  



 



Opdracht WaterScouting3.0 (februari 2015) 

1. Op hoogte brengen van de dienstverlening vanuit het landelijk servicecentrum 
voor het waterwerk. 
LSC = dé plek voor kennis, ondersteuningsmiddelen > makelaar 

 

2. Onderzoek om de optimale inbedding te realiseren en te behouden binnen het 
waterwerk. 
Transparante organisatie: helder, werkbaar, herkenbaar, eigentijds 

 

3. Onderhouden en uitbouwen van contacten met externe organisaties welke voor 
een vitaal waterwerk van Scouting Nederland van belang zijn. 
Belangenbehartigingen, Wet & Regelgeving, Positie SN in waterrecreatie 

 



1. Dienstverlening vanuit LSC 

• Regiosupport: inventarisatie samenwerkingen, verkrijgen Best Practices, overleg moeilijke situaties 

• (hulp)Middelen: spreekbeurtpakket waterscouts 

• Kennis: SA-CWO, wachtschepen, W&R  

• Communicatie: teksten & beeld (aandachtspunt Scoutfit) 

• Toegankelijkheid: telefoon, mail, OTRS, contact met SAIL, RegisterHolland, Reddingsbrigade, 

Watersportverbond, KNRM, CWO, Zeekadetkorps  

• Administratie: SOL (LA registratie vereenvoudigd), SAIL 

• Financiën: evenementen NaWaKa, SAIL 

• HR: zoeken, vinden, binden nieuwe jongeren 

 



2. Optimale inbedding 

• Inventarisatie landelijke taken: 
organisatie & afstemming Nautische aangelegenheden: Kennis, W&R, eisen, evenementen (bijv Nawaka en 
LSZW), aandacht voor WaterScouting, KVR 

• Kennisnetwerk: 
LA-werkgroepen naar Kennisnetwerk  

• Ontwikkeling en toetsing mogelijk model: 
groeps-lokatie/geografie bepaalt lidmaatschap Regio  
Regio taak uitbreiden met Nautisch 
Regio Spel: óók voor WaterScouting (uitnodigen evenementen/kampen) 
Regio SA: scouting leiderschapsontwikkeling óók voor WaterScouts 
Regio Nautisch: CWO + RSZW + Techniek + afvaardiging WSV-regio 

• Relatie KVR – LA - LR: 
KVR is nautisch overleg van de Regio’s 
LA + LR-waterwerk: NA succesvol functioneren van intensieve samenwerking binnen Regio’s blijft alleen 
KVR met een dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris) 

• Doel: waterscouting als normaal onderdeel van Scouting Nederland 

 

 



3. Onderhouden en uitbouwen van contacten  

• SAIL 
gestructureerd evenement voor eigen jeugdleden en bezoekers met diverse activiteiten ter promotie 
WaterScouting: vlaghijsen, vlotten, zeilen, roeien, wrikken, kamperen, TV-opnamen ADAM E.V.A, Varend 
Erfgoed 

• Varen doe je samen 
campagne tav Veiligheid samen met WSV, KNRM, Toerzeilers 

• Watersportverbond 
afstemming onderlinge samenwerking tbv continueren lidmaatschap, intensiveren afvaardigingen regionaal en 
landelijk, 125 jaar jubileum 

• Reddingsbrigade 
afstemming leden ontwikkeling, wederzijdse doorstroming, deelname & medewerking SAIL 

• Zeekadetkorps 
afstemming doelstellingen, mogelijke samenwerkingen (opleidingen CWO, materieel, verenigde krachten tbv 
W&R, 60 jaar jubileum, deelname SAIL 

• Register Holland, maken aanbod keuringen en verzekeren (KVR) 

 

 



Aanbevelingen  

1. Intensiveren samenwerking Regio – Admiraliteit 
knelpunten: historie, geografische grenzen-afstanden: 30% OK, 40% bijschaven, 30% veel actie nodig 
deelname KVR: 90% RA, actieve bijdragen en willen weer mee doen (leeftijdsopbouw  vraagt extra aandacht) 
voorzittersoverleg 3 oktober: delen Best Practices (nieuwe kansen) 

2. Adopteren teams in Kennisnetwerk  
inrichten werkgroepen binnen netwerk: wachtschepen, lelieboten, roeien/zeilen, CWO-examens 

3. Continueren herkenbaar contactpunt 
contact met externen (RH, SAIL, HISWA, RWS, WSV, CWO, NPWR, etc) 

4. Voortzetten actualiseringen (hulp)middelen  
boekwerken Waterwerk (afstemming met Katwijkse Zeeverkenners) 
innovatie schepen en hun onderhoud (presentatie op KVR ism Sikkens?) 
keuringen & verzekeringen: toenemende regeldruk werken kostenverhogend: kans met Register Holland 

5. Verbeteren administratie 
overzichten, doorsnedes, trends, wie/wat/waar (SiK, witte/donkere vlekken), SOL (permissies zoekfuncties, registratie schepen) 

Samenvattend: we zijn goed op weg door aandacht & structureren, we hebben de echt woelige baren 

nog wel te varen (traditie <> vernieuwing) 





Nawaka 2018 



Landelijke planning 

• Bijzondere activiteiten/evenementen 

• Kampen-wedstrijden 

• Open dagen 

• Jubilea 

• Admiraliteitsraden 

 

• Opgeven 

• Bezoeken 

• Communiceren: @scout, Scouting Magazine, Facebook 



Rondvraag 

Registratie in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is 
mogelijk, wanneer een object aangemerkt wordt als ligplaats (met 
betrekking tot een wachtschip).  

De definitie die hierbij hoort is: Een plaats in het water, eventueel 
aangevuld met een op de oever aanwezig terrein, bestemd voor het 
permanent afmeren van een voor recreatieve doeleinden geschikt 
vaartuig.  

Permanent is een lastige definitie. De locatie is ingericht om er 
permanent te liggen, met alle nodige nutsvoorzieningen. Maar het 
schip is uiteraard wel eens weg, met kampen en dergelijke.  

Kent u verenigingen, bij wie het gelukt is om hun wachtschip of 
ligplaats als dusdanig aan te merken bij de gemeente?  

 


